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تفتقــد الحكومــات الكويتيــة – ال ســيام 
بــن  املشــرك  العمــل  نهــج   - األخــرة 
الــوزراء، اذ يغلــب الطابــع الفــردي يف 
العمــل  مفهــوم  عــى  الوزيــر  أداء 
يفــر  مــا  وهــو  املتكامــل،  الجامعــي 
عــام  بشــكل  الحكومــي  العمــل  تفــكك 
وعــدم ارتبــاط قراراتــه ونتائجهــا بعضهــا 
ببعــض، وتناقضهــا يف كثــر مــن الحــاالت، 
فالوزيــر يبحــث عــن انجــاز يرتبــط بشــخصه 
التــي يعمــل يف اطارهــا  ال بالحكومــة 
عــى  للمحافظــة  ويســعى  وميثلهــا، 
بشــتى  بقائــه  أمــد  وإطالــة  مقعــده 
الوســائل حتــى وان كانــت عــى حســاب 
زمالئــه الــوزراء ومهنيــة العمــل بالجهات 

الحكوميــة.

فوىض حكومية

الــوزراء،  ألداء  العامــة  الصــورة  هــذه 
الحكومــي«،  »البيــت  داخــل  والوضــع 
ــة  ــزة الحكومي ــوىض يف األجه ــت ف خلق
وعزلــت بعضهــا عــن البعــض، وقطعــت 
حتــى  بينهــم  فيــام  التفاهــم  قنــوات 
صــار تضــارب القــرارات وتضادهــا ســمة 
هــذه  تتوقــف  ومل  الحكومــي،  العمــل 
ــل  ــوزراء، ب ــس ال ــدود مجل ــد ح ــة عن الحال
اذ  األمــة،  مجلــس  أروقــة  اىل  انتقلــت 
عــى  الــوزراء  مــن  كثــر  أجوبــة  باتــت 
األســئلة الربملانيــة عبــارة عــن رمــي كــرة 
املســؤولية واإلخفــاق عــى زمالئهــم 
أو  تلميحــا  امــا  الــوزراء،  مــن  اآلخريــن 

ترصيحــا.

عــدوى البحــث عــن أي انجــاز - حقيقــي 
كان أو وهمــي يصنعــه االعــالم - انتقلــت 
اىل كافــة الســلطات، الحكومــة بوزرائها، 

مجلــس األمــة بنوابــه واملجلــس البلــدي 
بأعضائــه، فالجميــع يريــد خطــف األضــواء 
ــوب  ــف أرض جن ــل مل ــراء، ولع ــد اإلط وحص
التوقــف  يســتحق  منــوذج  القــروان 

ــده. عن

مــن  االســكانية  القضيــة  كانــت  لطاملــا 
وأي  والشــعبوية،  املحوريــة  القضايــا 
خطــوة تتخــذ فيهــا يكــون لهــا صــدى 
عــال بــن املواطنــن، لــذا فهــي مــن 
األطــراف  بــن  الدامئــة  الــرصاع  ســاحات 
أو  الحكومــة  يف  ســواء  الصلــة  ذات 
الربملــان أو األجهــزة األخــرى، رصاع ليــس 
ــة  ــة قابل ــتدامة واقعي ــول مس ــع حل لوض
للتنفيــذ، بقــدر مــا هــو نــزاع وســباق عــى 
انجــاز وهمــي أو شــكيل لتثبيــت مقاعــد.

رصاع الفارس والبلدي

يف جلســة ٢٩ نوفمــرب ٢٠٢١ أقر املجلس 
البلــدي اقراحــا مقدمــا مــن مجموعــة 
جنــوب  أرض  لتخصيــص  األعضــاء  مــن 
العامــة  املؤسســة  لصالــح  القــروان 
يقــن  مــن  بالرغــم  الســكنية،  للرعايــة 
تحــل  لــن  املســاحة  أن  األعضــاء  وعلــم 
ــكانية،  ــة االس ــن األزم ــة م ــوى ٢ باملئ س
فاألصــل يف املقــرح هــو البحــث عــن 
انجــاز يســجل لهــم. رُفــع محــر الجلســة 
اىل وزيــر الدولــة لشــؤون البلديــة وزيــر 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت وتكنولوجيــا 
وبحســب  الفــارس،  رنــا  د.  املعلومــات 
القانــون، فهــي متلــك ســلطة الرفــض أو 
ــز  ــة حي ــرارات الجلس ــل ق ــة لتدخ املصادق

التنفيــذ.

الــرصاع بــن الفــارس و«البلــدي« – ســبق 
عــى  باســتقالتها  األعضــاء  طالــب  وأن 
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خلفيــة كارثــة األمطار – دفــع الوزيرة اىل 
اســتخدام ســلطتها الحكوميــة كرئيــس 
الختطــاف  الوزاريــة،  الخدمــات  للجنــة 
القــروان«  »جنــوب  تخصيــص  مــروع 
يف  املســألة  ناقشــت  اذ  لصالحهــا، 
اللجنــة التــي ترأســها مــع وزيــر الشــؤون 
االجتامعيــة والتنميــة املجتمعيــة ووزيــر 
والتطويــر  اإلســكان  لشــؤون  الدولــة 

كمقــرح  العــرو  مبــارك  العمــراين 
الــوزراء،  ملجلــس  ورفعتــه  حكومــي 
متجاهلــة بذلــك قــرار »البلــدي« الــذي 
ــض.  ــامد أو بالرف ــا باالعت ــر مصادقته ينتظ
 ١٠ بتاريــخ  الــوزراء  مجلــس  بيــان  صــدر 
ينايــر ٢٠٢٢ يكلــف فيــه بلديــة الكويــت 
الحكوميــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
نحــو  الالزمــة  اإلجــراءات  كافــة  التخــاذ 
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تخصيــص أرض »جنــوب القــروان« للرعايــة 
الســكنية.

رصح الوزيــران الفــارس والعــرو مبوافقــة 
مجلــس الــوزراء عــى التخصيــص بشــعور 
املنترصيــن للقضيــة االســكانية، وبادلهــم 
الترصيــح مجموعــة مــن النــواب بالشــكر 
الــذي  الكبــر  الــدور  عــى  والتقديــر 
قامــا بــه مــن أجــل املواطنــن، ويبــدو 
أن هنــاك تنســيق مســبق بــن الطرفــن. 
أعضــاء  اعــرض  األخــرى،  الجهــة  ويف 
املجلــس البلــدي عــى البيــان الحكومــي 
الــوزراء،  ومجلــس  الوزيــرة  وإجــراءات 
وشــددوا عــى أن املقــرح انبثــق مــن 

مجلســهم ووافقــوا عليــه.

الضغط الشعبي

تســابق الــكل لحصــد االعجــاب الشــعبي 
ضمــن اطــار القضيــة االســكانية، ولعــل 
املوقــف الحكومــي هــو األكــر اســتغرابا 
التــي  الحــدود  الحائــط  بعــرض  رضب  اذ 
ــرى،  ــات األخ ــن املؤسس ــه وب ــل بين تفص
ولآلخريــن،  لــه  املقــررة  واالختصاصــات 
اإلجــراءات  لخطــورة  اعتبــارا  يضــع  ومل 
التــي اتخذهــا وأفصــح عنهــا، اذ فتــح بابــا 
قــرارات  التخــاذ  عليــه  ونيابيــا  سياســيا 
نفســه  ووضــع  أخــرى،  ألراض  مشــابهة 
تحــت الضغــط الشــعبي لتحريــر مزيــد مــن 
الحريــة  املناطــق  داخــل  املســاحات 
اكــر  لــن تغطــي يف مجملهــا  والتــي 
مــن عــرة باملئــة مــن اجــاميل الطلبــات 
ــة  ــل الحكوم ــج عم ــام برنام ــكنية، بين الس

يوجــه اىل بنــاء املــدن.

ــة الوزيــرة الفــارس اختطــاف قــرار  محاول

الــوزراء  مجلــس  وخضــوع  »البلــدي«، 
ومنطقيــة  قانونيــة  غــر  إجــراءات  اىل 
ــة  ــس األم ــع مجل ــق، دف ــه للحقائ وتجاهل
اىل تكليــف اللجنــة االســكانية الربملانيــة 
بدراســة تحويــل منتــزه أبــو حليفــة اىل 
الســكنية،  للرعايــة  العامــة  املؤسســة 
فهــو اآلخــر يبحــث عــن انجــاز رسيــع ليقــف 
الحكومــة  مــع  واحــدة  مســافة  عــى 
القضيــة  يف  البلــدي  واملجلــس 
ــاومات  ــا للمس ــت باب ــي بات ــكانية الت االس

السياســية.

االستخدام االعالمي

قليلــة  أيــام  بعــد  أنــه  هنــا  املفارقــة 
الجهــات  الــوزراء  مجلــس  تكليــف  مــن 
صادقــت  األرض،  بتخصيــص  الحكوميــة 
الوزيــرة الفــارس باملوافقــة عــى قــرار 
»جنــوب  بتخصيــص  البلــدي  املجلــس 
اإلجــراءات  كل  ونســفت  القــروان«، 
الحكوميــة بعد ان اســتخدمت واســتهلكت 
مجلــس  لتكليــف  يعــد  فلــم  إعالميــا، 
الجهــات  ان  اذ  تنفيذيــة  الــوزراء قيمــة 
الحكوميــة اليــوم ملزمــة باتخــاذ إجــراءات 
تســليم األرض اىل »الســكنية« بنــاء عــى 
الحكومــة! وليــس  »البلــدي«  موافقــة 

الحلقــة  يكــون  لــن  الســابق  النمــوذج 
األخــرة مــن اســتخدام مجلــس الــوزراء 
وصالحياتــه كأداة بيــد الــوزراء للتكســب، 
األمــة  مجلــي  ملحــاوالت  نهايــة  وال 
والبلــدي لفــرض حلــول شــكلية ومؤقتــه 
فهنــاك  العــام،  التأييــد  كســب  بهــدف 
ــق  ــق، وتعل ــع والحقائ ــن الواق ــال ع انفص

ببيــع الوهــم.
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